
Α΄ Γυµνασίου 

Ενδεικτικές ώρες διδασκαλίας: 60 

Στην Α΄ Γυµνασίου θα έχουµε µια υπέροχη ευκαιρία να έρθουµε σε επαφή 
µε την Παλαιά ∆ιαθήκη, η οποία είναι το πρώτο τµήµα της Αγίας Γραφής. Με 
την βοήθεια των ηλεκτρονικών µέσων που διαθέτουν τα Εκπαιδευτήριά µας θα 

πλοηγηθούµε σε σελίδες αυτού του Ιερού Βιβλίου, θα ξεναγηθούµε στην 
πλούσια βιβλιοθήκη του και θα µεταφερθούµε σε χώρους και τόπους στους 
οποίους διαδραµατίστηκαν όλα αυτά τα σηµαντικά για την ιστορία και την 
θρησκεία µας γεγονότα που περιγράφονται. Σήµερα οι τόποι αυτοί είναι 

σηµεία συνάντησης των τριών µεγάλων θρησκειών (Χριστιανισµού, Ιουδαϊσµού 
και Μουσουλµανισµού). 

Στις σελίδες της Παλαιάς ∆ιαθήκης θα δούµε την ιστορία του Ισραηλιτικού 
λαού. Θα ζήσουµε την µετάβασή του από την πολυθεΐα στην πίστη στον Ένα 
Θεό, θα έρθουµε σε επαφή µε τους Πατριάρχες του, θα µάθουµε για τα δεινά 

της σκλαβιάς του στην Αίγυπτο και την απελευθέρωσή του µε την βοήθεια του 
Θεού, την οργάνωσή του θέτοντας ως κέντρο της προσωπικής και κοινωνικής 
ζωής του τον Θεό, την παρουσία των Προφητών και Κριτών οι οποίοι 
µετέφεραν το θέληµα του Θεού κλπ. 

Όλα αυτά, βέβαια, δεν είναι µια απλή ιστορική αναδροµή στην πορεία ενός 
λαού, αλλά έχουν άµεση σχέση µε εµάς και το σήµερα. Οι Προφήτες 

προφήτευσαν τον Χριστό και προβάλλεται ο Ένας Θεός, η Αγία Τριάδα. 
Επίσης, βλέπουµε την παρουσία και επέµβαση του Θεού στο ιστορικό 
γίγνεσαθαι είτε άµεσα είτε µέσω των ανθρώπων Του προκειµένου να σώσει, να 
προστατεύσει.  
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Στα Θρησκευτικά της Β΄ Γυµνασίου θα έχουµε τη δυνατότητα να δούµε 
από κοντά το 2ο µέρος της Αγίας Γραφής την Καινή ∆ιαθήκη. 

Θα ζήσουµε (και πάλι µε την βοήθεια όλων των µέσων που προσφέρουν τα 

Εκπαιδευτήρια) την έλευση του Χριστού στη γη, τα θαύµατά Του, τη 
διδασκαλία Του, τις ευεργεσίες Του στους ανθρώπους. Θα ζήσουµε τα Πάθη, 
αλλά και την Ανάστασή Του, θα γευθούµε το νέο κόσµο που προσφέρει στους 
ανθρώπους. Έναν κόσµο µε ανθρωπιά, αισιοδοξία, ελπίδα, καλοσύνη, αγάπη, 

αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια, χαρά, χαµόγελο και πολλά ακόµα όµορφα 
και απαραίτητα για µια ποιοτική ζωή. 



Θα ανακαλύψουµε την ερµηνεία και το συµβολισµό των θαυµάτων, λόγων 
και ενεργειών Του και οπωσδήποτε θα δούµε την διαχρονικότητα και 

επικαιρότητα του Ευαγγελίου, καθώς και την προσωπική µας σχέση µε Αυτόν. 
Αυτή η γνωριµία ίσως δώσει αφορµή να σκεφτούµε για µια ζωή πιο γεµάτη και 
δηµιουργική. 

Σε αυτή την αναζήτηση και εξερεύνηση θα έχουµε ως βοηθούς τους Αγίους, 
οι οποίοι ερµήνευσαν µε τον καλύτερο τρόπο την Καινή ∆ιαθήκη.  
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Στα Θρησκευτικά της Γ΄ Γυµνασίου θα παρακολουθήσουµε την πορεία της 
Εκκλησίας µέσα στην Ιστορία, σε όλες τις ιστορικές φάσεις της.  

Θα γνωρίσουµε τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν µετά την Ανάσταση και 
την Ανάληψη του Χριστού. Θα µάθουµε για τα προβλήµατα, τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν οι Απόστολοι και οι πρώτοι Χριστιανοί στα Ιεροσόλυµα αλλά 
και στη συνέχεια στην πορεία τους να κηρύξουν το Χριστό σε όλο τον κόσµο. 
Θα δούµε, όµως, και την ευλογία, βοήθεια και προστασία του Θεού που είχαν 
οι Χριστιανοί των πρώτων αιώνων, αλλά και τα θαύµατα που έζησαν και 

επετέλεσαν. Ταυτόχρονα θα ενηµερωθούµε για τις προσπάθειες που έκαναν 
ώστε να οργανωθεί µε τον καλύτερο τρόπο το µεγάλο σύνολο των Χριστιανών 
και στη συνέχεια ολόκληρη η Εκκλησία. 

Από τα φετινά µαθήµατα δεν θα µπορούσαν να απουσιάσουν οι διωγµοί 

τους οποίους υπέστησαν οι πρώτοι Χριστιανοί και τα µαρτύρια που έζησαν. 
Είναι ένα σηµαντικό κεφάλαιο, το οποίο εκτός των άλλων καταδεικνύει ότι ο 
θρησκευτικός φανατισµός και ο µη σεβασµός των «πιστεύω» του συνανθρώπου 
φέρνει ως αποτέλεσµα την υποτίµηση και ευτελισµό της προσωπικότητας αλλά 

και αυτής της ανθρώπινης ζωής. Εξιστορούνται το µαρτύριο του Αγίου 
Πολυκάρπου, του Αγίου Ιγνάτιου του Θεοφόρου κλπ.  

Στην συνέχεια των µαθηµάτων θα έρθουµε σε επαφή µε τους µεγάλους 
Αγίους της Εκκλησίας (Μ. Βασίλειος, Άγιος Αθανάσιος κλπ.) οι οποίοι όχι 

µόνο έζησαν όπως ήθελε ο Χριστός, αλλά ταυτόχρονα µε τα συγγράµµατά 
τους µας εξήγησαν την σωστή πίστη µας, µας παρουσίασαν την θεολογία µας 
και µας συµβουλεύουν να πορευόµαστε σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού στην 
ζωή µας. 

Ακολουθεί ο ρόλος των Οικουµενικών Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας, η 
περίοδος της Εικονοµαχίας ως µια τραγωδία που συγκλόνισε την Εκκλησία, 
εξιστορούνται ο βίος και το έργο των Κύριλλου και Μεθόδιου εστιάζοντας 
στον εκχριστιανισµό των Σλαύων, ακολουθούν τα γεγονότα της εξάπλωσης του 



Χριστιανισµού στη ∆υτική Ευρώπη και τέλος παρουσιάζονται τα γεγονότα και 
οι επιπτώσεις του σχίσµατος του 1054, όπως επίσης τα γεγονότα της 

Μεταρρύθµισης. 
∆εν θα µπορούσε να απουσιάζει η ζωή και η οργάνωση της Εκκλησίας και η 

ζωή των Χριστιανών κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η παρουσία και ο 
ρόλος του Οικουµενικού Πατριαρχείου και τέλος, βέβαια, η δηµιουργία της 

Αυτοκέφαλης Εκκλησία της Ελλάδος. 
Θα έρθουµε σε γνωριµία µε τον Ρωµαιοκαθολικισµό και τον 

Προτεσταντισµό του σήµερα, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται για την 
ενότητα των Χριστιανών. 

Τα µαθήµατα θα ολοκληρωθούν µε την παρουσία της Ορθοδοξίας σε όλο 
τον κόσµο. 
 


